
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU 



Art.  187 

§  1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma 

procesowego, a nadto zawierać: 

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa 

majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, 

chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota 

pieniężna; 

 



Art.  1261 

§  1. W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu 

sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej 

wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość 

opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a 

przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna. 

 



Nieoznaczenie wartości przedmiotu sporu jest 

traktowane jako brak formalny pozwu i w 

razie nieuzupełnienia go w trybie art. 130 § 1 

skutkuje zwrotem pozwu na podstawie art. 

130 § 2. 



OD WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU ZALEŻY: 

 Właściwość rzeczowa sądu 

 Wysokość opłat sądowych 

 Dopuszczalność rozpoznania sprawy w 

postępowaniu uproszczonym 

 Podstawa do określenia wynagrodzenia 

pełnomocnika procesowego  



Art.  19  

§  1. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone 

choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota 

pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu. 

§  2. W innych sprawach majątkowych powód obowiązany 

jest oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną wartość 

przedmiotu sporu, uwzględniając postanowienia zawarte w 

artykułach poniższych. 

 



 W sprawach o roszczenia pieniężne nie ma 

konieczności osobnego oznaczania wartości 

przedmiotu sporu, gdyż jest nią dochodzona kwota 

pieniężna, 

 W pozostałych sprawach majątkowych powód 

oznacza wartość przedmiotu sporu kwotą 

pieniężną, uwzględniając reguły zawarte w art. 20–

24. Jeżeli sąd poweźmie wątpliwości co do 

prawidłowości określenia wartości przedmiotu 

sporu, ma możliwość jej sprawdzenia (art. 25). 



POSTANOWIENIE SN Z DNIA 8 SIERPNIA 2008 R., 

V CZ 49/08 

Dla określenia wartości przedmiotu sporu lub wartości 

zaskarżenia w sprawie o roszczenie pieniężne 

wyrażone w walucie obcej miarodajny jest kurs tej 

waluty w dniu wniesienia pozwu; późniejsza zmiana 

kursu jest w tym względzie bez znaczenia. 



Art.  20. Do wartości przedmiotu sporu nie 

wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, 

żądanych obok roszczenia głównego. 
 

 

 

 



 o wartości przedmiotu sporu decyduje roszczenie 

główne, 

 odsetki, o których mowa w art. 20, to zarówno 

odsetki zwykłe stanowiące wynagrodzenie za 

korzystanie z cudzych pieniędzy, jak i odsetki za 

opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego 

(art. 481 § 1 k.c.), 

 na pożytki składają się pożytki rzeczy (naturalne i 

cywilne) i pożytki prawa, 

 



ART. 53 KC 

§  1. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne 

odłączone od niej części składowe, o ile według 

zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny 

dochód z rzeczy. 

§  2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które 

rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego. 

 



ART. 54 KC 

Pożytkami prawa są dochody, które prawo to 

przynosi zgodnie ze swym społeczno-

gospodarczym przeznaczeniem. 



Koszty to zarówno koszty procesu, jak i koszty 

wynikające z czynności prawa materialnego, np. 

koszty pokwitowania (art. 462 § 3 k.c.), koszty 

wydania i odebrania sprzedanej rzeczy (art. 547 k.c.). 



Art.  21. Jeżeli powód dochodzi 

pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich 

wartość. 
 



Art.  22.  W sprawach o prawo do 

świadczeń powtarzających się wartość 

przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń 

za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają 

krócej niż rok - za cały czas ich trwania. 
 



 świadczenia powtarzające się są oparte na tej 

samej podstawie prawnej i spełniane cyklicznie w 

określonych odstępach czasu (np. świadczenia 

alimentacyjne, rentowe, z tytułu umowy dożywocia), 



UCHWAŁA SN 7 SĘDZIÓW - ZASADA PRAWNA 

Z DNIA 18 KWIETNIA 1958 R., I CO 5/58 

Przepis art. 15 k.p.c. dotyczy wyłącznie prawa do 

świadczeń, jakie mają powtarzać się w przyszłości. 

Jeżeli więc żądanie pozwu obejmuje zarówno takie 

świadczenia, jak i świadczenia za czas 

poprzedzający wniesienie pozwu, wartość przedmiotu 

sporu wynika ze zliczenia przewidzianego w art. 14 

k.p.c. 



UCHWAŁA SN Z DNIA 15 STYCZNIA 1981 R., 

III CZP 69/80 

Opłatę od rewizji wniesionej przez pozwanego od 

wyroku ustalającego ojcostwo i zasądzającego 

alimenty na przyszłość oraz za okres poprzedzający 

wniesienie pozwu pobiera się, zliczając sumę 

ustalonego wpisu ostatecznego oraz wpisu 

należnego od wartości świadczeń powtarzających się 

w przyszłości (art. 22 k.p.c.) i od kwoty pieniężnej 

świadczeń zaległych za okres poprzedzający 

wniesienie pozwu. 



Art.  23.  W sprawach o istnienie, unieważnienie albo 

rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie albo 

odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartość 

przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na 

czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie 

więcej niż za rok; przy umowach zawartych na czas 

nieoznaczony - suma czynszu za okres trzech miesięcy. 

 



Art.  231. W sprawach o roszczenia pracowników 

dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku 

pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na 

czas określony - suma wynagrodzenia za pracę za okres 

sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas 

nieokreślony - za okres jednego roku. 

 



 nie dotyczy powództw dotyczących stosunku pracy 
wytaczanych przez pracodawcę przeciwko 
pracownikowi, 

 w szczególności: sprawy o uznanie wypowiedzenia 
umowy o pracę za bezskuteczne lub o 
przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich 
warunkach w razie nieuzasadnionego lub 
niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o 
pracę przez pracodawcę, o przywrócenie 
pracownika do pracy na poprzednich warunkach w 
razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez 
pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, o 
żądanie nawiązania umowy o pracę, o ustalenie 
istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony 
stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi 
umowie, ma cechy stosunku pracy, o zawarcie 
przyrzeczonej umowy o pracę. 



POSTANOWIENIE SN Z DNIA 11 KWIETNIA 

2008 R., I PZ 4/08 

1. Sprawy dotyczące istnienia stosunku pracy (nawiązania, 
ustalenia, przekształcenia, rozwiązania, przywrócenia do 
pracy) mają charakter majątkowy, choć nie zawsze 
dochodzone świadczenie ma charakter pieniężny. 
Wymagane jest w nich zatem określenie wartości 
przedmiotu sporu i zaskarżenia. 

2. Przepis art. 231 k.p.c. dotyczy nie tylko umów o pracę, 
lecz również zatrudnienia na podstawie mianowania, jako 
że przypisana mu funkcja odnosi się do spraw 
dotyczących nawiązania, istnienia i rozwiązania szerzej 
rozumianego stosunku pracy. To, że powód na żadnym 
etapie postępowania nie dochodził roszczenia 
określonego jakąkolwiek kwotą pieniężną, nie jest 
argumentem przemawiającym za niemajątkowym 
charakterem jego roszczenia. 



UCHWAŁA SN Z DNIA 6 GRUDNIA 2001 R.,  

III ZP 28/01 

W sprawie o zasądzenie odszkodowania z tytułu 

bezprawnego rozwiązania umowy o pracę zawartej 

na czas nie określony bez wypowiedzenia na 

podstawie art. 52 KP wartość przedmiotu sporu 

stanowi podana kwota pieniężna (art. 19 § 1 KPC), a 

nie suma wynagrodzenia za pracę za okres jednego 

roku (art. 231 KPC). 



Art.  232. W sprawach o wydanie nieruchomości 

posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu 

innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu 

oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju 

nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez 

powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi 

najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju 

nieruchomości. 

 



 wartość przedmiotu sporu nie jest zależna od tego, 

czy umowa została zawarta na czas oznaczony, 

czy nieoznaczony, 

 wysokość podanej przez powoda sumy powinna 

odpowiadać hipotetycznej wysokości 3-

miesięcznego czynszu najmu lub dzierżawy, jaki 

można uzyskać od nieruchomości w okręgu danego 

sądu, w szczególności przy uwzględnieniu, czy jest 

to nieruchomość gruntowa, czy lokalowa, oraz jakie 

jest jej przeznaczenie. 

 



Art.  24. W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub 

hipotekę wartość przedmiotu sporu stanowi suma 

wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot 

zabezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż 

wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza. 

 



Art.  25.  

§  1. Sąd może sprawdzić wartość przedmiotu sporu 

oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu 

dochodzenie. 

§  2. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może 

jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony przed wdaniem 

się w spór co do istoty sprawy. 

§  3. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu 

sporu uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi 

właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właściwych - przekaże 

temu z nich, który wskaże powód. 

 



POSTANOWIENIE SN Z DNIA 4 LIPCA 1988 R., 

IV CZ 90/88 

„ (…) zawarte w art. 25 § 2 k.p.c. stwierdzenie «przed 

wdaniem się w spór co do istoty sprawy» oznacza, że 

sprawdzenie przez sąd wartości przedmiotu sporu, na 

zarzut pozwanego, może nastąpić, jeżeli został on 

postawiony w odpowiedzi na pozew, a gdy pozwany 

nie złożył odpowiedzi na pozew – na pierwszej 

rozprawie, chyba że nie wziął on udziału w rozprawie 

i został przeciwko niemu wydany wyrok zaoczny; w 

tym wypadku wspomniany zarzut może być 

skutecznie podniesiony w sprzeciwie od wyroku 

zaocznego” 



 

Art.  26. Po ustaleniu w myśl artykułu poprzedzającego, 

wartość przedmiotu sporu nie podlega ponownemu 

badaniu w dalszym toku postępowania. 

 



UCHWAŁA SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 24 

MAJA 1968 R. III CZP 31/68 

W ramach przepisu art. 22 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 

r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 

24, poz. 110) nie jest dopuszczalna kontrola ze strony sądu 

drugiej instancji prawidłowości postępowania sądu 

pierwszej instancji co do ustalenia wartości przedmiotu 

sporu (art. 25 k.p.c.). 



 postanowienie sądu określające wartość 

przedmiotu sporu, nie jest zaskarżalne zażaleniem, 

 w razie przedmiotowej zmiany powództwa 

następującej po sprawdzeniu wartości przedmiotu 

sporu istnieje możliwość ponownego badania 

wartości przedmiotu sporu jedynie odnośnie do 

nowo zgłoszonego roszczenia lub tej części, w 

której powód rozszerzył dotychczas dochodzone 

roszczenie. 

 



UCHWAŁA SN Z DNIA 24 MAJA 1968 R.,  

III CZP 31/68 

W ramach przepisu art. 22 ustawy z dnia 13 czerwca 

1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 

(Dz. U. Nr 24, poz. 110) nie jest dopuszczalna 

kontrola ze strony sądu drugiej instancji 

prawidłowości postępowania sądu pierwszej instancji 

co do ustalenia wartości przedmiotu sporu (art. 25 

k.p.c.). 


